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Křiklavý
módní trend
Tmavé nehty, třpytivé oční stíny a dva 
drdoly – také vlasy a make-up 
90. let slaví comeback. Abychom 
nevypadali jako na techno párty, 
volíme dnes pouze jednotlivé prvky 
místo kompletního outfitu.

Zažeňme nudu

Jako za starých časů...

Jedno se musí módě devadesátých let nechat – 
nuda nemá šanci, a to ani u jejích nositelů, ani  
u pozorovatelů. Díky XL platformám, potiskům  
a lesklým materiálům mohou královnám módy 
konkurovat pouze disko koule.

Kombinace džínů s vysokým pasem, mikiny  
a tenisek na platformě byla tehdy považována  
za to nejúžasnější, co si člověk mohl vzít do školy.  
I dnes bodují sportovně ležérní modely. Chybí už 
jen hudba od Spice Girls...

90. léta
Top,  

Asos Design

Lak na nehty, 
Essie, 

„Hazy Daze“

Bunda,   
Q/S designed by

Mikina,   
Levi’s

Džínová bunda, 
Asos Design

Tenisky na platformě,  
Graceland, 1.199 Kč  
(model 1 103 908)

Tenisky na platformě, 
Graceland, 1.199 Kč 
(model 1 103 907)

Tenisky na platformě, 
Venice, 699 Kč  

(model 1 103 720)

Sukně, C&A

Rtěnka,
Maybelline, 

„Powder Matte“

Džíny,
Gina Tricot

Oční stíny,
Maybelline,
 „Color Show“

Sportovní klasika
Dana Lohmüller nosí  
nejraději jedno, a to jsou  
tenisky. S platformou, širokými 
vzorovanými kalhotami a miki-
nou s nápisem připomíná její 
módní outfit éru Spice Girls.  
www.howimetmyoutfit.de

Tenisky na platformě, 
Graceland, 1.199 Kč 
(model 1 103 906)

Tenisky na platformě, 
Venice, 699 Kč 
(model 1 103 721)

Dana   
    Lohmüller

EDITORIAL
Podzim/zima 2018

Podzimní a zimní sezona ještě nikdy 
nebyla tak rozmanitá. Staré známé 
kousky jako tenisky na platformě  

a vysoké kozačky nad kolena jsou zpět  
a nové oblíbené modely jako ponožková 
obuv dobývají naše srdce. Trendy v oblasti 
obuvi se prezentují mnohostranností  
a množstvím detailů. Podobné je to  
i v módě, kde jsou oblíbené zejména kal-
hotové kostýmy, vrstvený vzhled nebo 
kompletně bílý outfit. A samozřejmě nechy-
bí ani ukázka z naší internetové kolekce  
s názvem Online Exclusive. 

Součástí tohoto vydání je americká 
modelka Kaia Gerber, která zamotala hlavu 
téměř celé módní branži. S módními geny 
po své matce Cindy Crawford zdolává  
největší přehlídková mola. My jsme se na 
bleskový vzestup nové hvězdy podívali 
zblízka a vypátrali jsme, v čem spočívá její 
úspěch.

A nyní se už můžete pustit do čtení  
a třeba i načerpáte trochu módní energie, 
kterou Vám magazín přináší. Koneckonců 
každý úspěch může začít tím správným 
výběrem obuvi! Přejeme Vám, abyste  
s naším magazínem strávili příjemný čas 
plný zajímavých zážitků.

Milé ČTENÁŘKY, 
milí ČTENÁŘI!
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Pokud se řekne „heavy metal“, vybaví se 
většině lidí nejprve rocková hudba 80. let. 
V módě získává tento pojem nový význam 
teprve nyní. Detaily jako nýty, řetízky a očka 
ve stříbrné barvě promění černé kabelky 
v atraktivní doplňky. Šarm rockové hvězdy 
stále dřímá těsně pod povrchem, je jen 
jemnější a všednější. FO
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Vsad’te 
na rock

Nízké kozačky s přezkami,  
Graceland, 1.199 Kč 

(model 1 110 510)

Zima v  rockovém stylu!

Vidíte černě?

Staň se rockovou divou

Módní vlivy alternativního rocku, jako je grunge a punk, nás doprovázejí již 
několik sezon a dnes se definují novými, vzájemně nesladěnými kombinacemi. 
Například ženské šaty se svůdnými siluetami ve spojení s robustními doplňky  
a nízkými kozačkami. Při výběru barev se zaměřujeme na černou a bílou – 
pozornost upoutají zvláštní detaily jako nýty, přezky a zipy. Je to trend pro 
módní rebelky a pro fanoušky dvojbarevných outfitů!

My také! Nový módní trend favorizuje tmavé 
odstíny. Lak na nehty a kouřové oči probouzejí 
naši mystickou stránku. Červené rty oživují  
celkový vzhled a vnášejí do hry barvu.

Kabelka, 
Graceland,  

649 Kč (model  
4 101 736)

Kombinace materiálů 
Různé materiály,  
strukturované povrchy  
a prošívání dodávají 
jednobarevným kombi-
nacím atraktivní vzhled.Kabelka, Graceland,  

399 Kč (model 4 100 707)

Kabelka, Graceland, 399 Kč 
(model 4 100 705)

Maxi svetr,
Bershka

Šaty, 
Asos Design

Šaty,Bershka

Lak na nehty,
Essie, „Licorice“

Řasenka,  
H&M

Kabelka,
Graceland, 499 Kč
(model 4 100 754)

Rtěnka,
H&M

Kabelka,  
Graceland, 399 Kč 
(model 4 100 726) 
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Pro návrháře je kolekce na podzim a zimu 
vždy něčím zvláštní. Perfektní podzimní 

outfit představuje pro kreativní tvůrce  
výzvu – musejí přece spojit styl a funkčnost 

dohromady. Následující tři módní kombinace 
musely prokázat patřičnou módní úroveň  

i praktičnost…

Vtéto sezoně se módně spojuje minulost  
s budoucností. Klasické módní kousky jako trenčkoty 
a pláštěnky překvapují na přehlídkovém mole  
i v městském stylu v nevídaných kombinacích. 

Zatímco trenčkoty jsme dosud znali pouze jako součást klasické 
pánské módy, tentokrát nám ukazují svoji jemnou a ženskou 
stránku. Nezbytnou součástí této proměny jsou vysoké kozačky 
a pásky. Také klasická černobílá kombinace přichází v novém 
pojetí. V minulosti jsme nosili kompletní černé outfity v zimě, 
bílý styl byl vyhrazen létu – teď je ale všechno jinak. K bílému 
outfitu patří tmavé doplňky, které vytvářejí vizuální kontrast. 
Největším překvapením sezony jsou pohodlné tenisky a funkční 
pláštěnky, v nichž se můžeme pohodlně procházet světovými 
metropolemi za každého počasí. Právě na Fashion Week za 

deštivého podzimu by tento trend mohl přijít vhod 
nejednomu znalci módy.   D

Tenisky,  
Graceland, 699 Kč 
(model 1 102 778)

Tenisky,  
Venice, 849 Kč  

(model 1 101 723)Kozačky nad kolena,   
Graceland, 1.399 Kč  

(model 1 115 802)

Sportovní a pohodlné
I pohodlí může být cool! A to nejlepší na tom je, 
že tyto tenisky jsou i stylové.

Černá klasika

Móda 
z mola

Móda 
z mola

Móda 
z mola

Móda 
z ulic

Móda 
z ulic

Móda 
z ulic

Tmavé nízké kozačky patří do  
každého botníku a lze je skvěle 

s čímkoliv kombinovat.
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Šněrovací obuv, 
Graceland,  

999 Kč (model  
1 111 735)

Nízké kozačky, 
Graceland, 999 Kč 
(model 1 110 784)

Kozačky,  
Graceland, 1.199 Kč  
(model 1 115 104)

každého
Trendy do
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Hit: trenčkot
Neobvyklé kombinace patří 
k módě stejně jako modelka 
na přehlídkové molo. Zdařilým 
příkladem pro mísení stylů 
je v této sezoně kombinace 
pánské siluety trenčkotu 
a ženských doplňků, jako jsou 
pásky nebo kozačky. Vysoké 
kozačky vytvářejí právě k volným 
a splývavým siluetám výrazný 
kontrast a ztělesňují sebevědomí.

Bílý outfit 
s černými tóny
Teď to máme černé na bílém.
Tato kombinace barev dokáže
vždy překvapit. Světlý outfit byl 
původně vyhrazen létu, ale 
s doplňky a nízkými kozačkami 
v černé barvě se stejně dobře 
uplatní i v zimě. Vznikají tak 
vzrušující kontrasty.

praktičnost
Praktické oblečení 
českých turistů 
vyvolávalo v módních 
metropolích často úsměv 
na tváři kolemjdoucích. 
Až dosud. V této sezoně 
vzbudili mezinárodní 
módní návrháři senzaci 
svými pelerínami, 
pláštěnkami a teniskami. 
Funkčnost slaví debut 
na přehlídkových molech 
i v městském stylu.

trenčkot+
kozačky

vrstvení
+

tenisky

bílá 
+ 

černá

Důraz na

počasí

Trendy

6   SHOE FASHION
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Velké hnědé oči, často jen nená- 
padný make-up a k tomu nekonečně 
dlouhé nohy. Je jedno, kde se 
Kaia Gerber momentálně objeví. 

Vyzařuje totiž něco, co jsme už dlouho  
u vyhlášené modelky neviděli, a to abso-
lutní přirozenost. Je to právě ten typ dívky, 
která je na přehlídkovém mole klidná  
a líbezně pěkná. Téměř to vypadá, jakoby 
si Cindy Crawford pořídila svůj mladý klon, 
který je s velmi dobrými geny a ještě  
lepšími kontakty připraven udělat kariéru.

To jediné, co Kaia po matce nezdědila, 
je výrazné znaménko nad ústy. Ale to 

nevadí. Šanci stát se velkou hvězdou pře-
hlídkového mola má lepší než kdokoliv jiný. 
Cindy držela ambice své dcery dlouho na 
uzdě. Chtěla počkat na chvíli, kdy Kaia 
dozraje, než vstoupí do tvrdého busi-
nessu. Ve třinácti letech podepsala 
několik menších smluv, například  
s modelingovou agenturou IMG  
z New Yorku. Až na několik natá-
čení do časopisu Teen-Vogue se 
toho u prominentní dcerky moc 
nedělo. Samotné Cindy bylo 
sedmnáct, když podepsala 
svoji první smlouvu jako 

Kaia

Dior, Chanel, Versace... 
Největší luxusní značky se 

přetahují právě o dceru Cindy 
Crawford. V pouhých sedmnácti letech 

bouřlivě dobyla Kaia Gerber srdce světa 
módy. Jak je to možné? Sledujeme  
bleskovou kariéru mladé modelky.

Nová tvář
Kaia Gerber
vyniká i mezi
hvězdami jako
Gigi Hadid 
a Kendall Jenner.

Gerber

Hvězdy



maminka Cindy uznat, že velká hodina už 
nadešla. Alexander Wang, Marc Jacobs  
a Michael Kors. Bum! Fashion Week  
v New Yorku ve znamení Kaia horečky. 
Tehdy ještě trochu nesměle vykročila se 
svýma dlouhýma nohama na přehlídkové 
molo, ale bylo hned jasné, jak moc svět 

módy opět touží po novém 
a hlavně neokoukaném obli-
čeji.

Před několika lety to byla 
ještě Gigi Hadid se svým 
neochvějným postavením 

přední supermodelky. Tato 23letá modelka 
teď cítí protivítr od mladičké Kaii, která 
nevypouští na Instagram žádné bouřlivé 
pohromy nebo neplní novinové titulky vzta-
hovými epizodami. Kaia vlastně dělá přesně 
to, co každý teenager. K tomu patří hodně 
učení do školy, protože vyučování na 
Malibu High School většinou dohání online. 
Když už je pak opět doma u rodičů, schází 

se s kamarádkami a relaxuje. Tvrdé cvičení 
považuje za hloupé. „Ráda běhám a jsem 
hodně venku, nemusím se ale sportem 
trápit.“

Kdyby nebylo módních přehlídek od 
společnosti Chanel a Karla Lagerfelda, 
který by s ní chtěl v blízké budoucnosti 
udělat vlastní kolekci, byla by to docela 
normální americká sedmnáctiletá dívka, 
která vyrostla v nejhezčím koutě Kalifornie. 
O dva roky starší bratr Presley je vždy po 
jejím boku.

Označuje ho za nejdůležitějšího člověka, 
ba dokonce za spřízněnou duši. „Nedávno 
si nechal vytetovat moje jméno, je to od 
něho tak milé,“ vypráví hrdě. Presley vypadá 
spíš trochu jako otec Rande, má vysoké 
lícní kosti a blond vlasy. Společně s Kaiou 
je Presley dokonce tváří značky hodinek. 
Takovou práci samozřejmě rodiče pečlivě 
vybírají. Jak vlastně Kaia zvládá při všem 
tom shonu neztratit sama sebe a svoji 

Profesionálka v akci
Nervozita na 
přehlídkovém mole (zde 
u Anny Sui) není na 
mladé modelce vůbec 
patrná.

Krásná k nezaplacení
Kaia v luxusní 
róbě od Valentina.

„Zůstaň  
věrná

sama sobě!“

modelka. Probojovala se castingy  
a později měla vždy kolem sebe 
důvěrně známou partu s Claudií 
Schiffer, Lindou Evangelista, Naomi 

Campbell a Christy Turlington.
Dnes jsou modelky snadno nahraditelné 

a konkurenční boj se odehrává v digitálním 
světě. Počet sledujících má 
větší význam než osobnost. 
Není divu, že takzvané 
„instagramové modelky“ 
jako Gigi a Bella Hadid nebo 
nejmladší z klanu Kardashi-
anů, Kendall Jenner, si v rámci kampaní 
mezi sebou rozdělují ty největší zakázky. 
Počet jejich fanoušků se pohybuje řádově 
mezi 20 a 90 miliony sledujících.

Hodnota na trhu a známost Kaii vysko-
čily v loňském září téměř přes noc až do 
nekonečna. Když u ní loni v létě zaklepali 
největší módní návrháři a osobně ji požá-
dali, aby přišla do jejich show, musela také 

rodinu? „Moje matka mi radila, abych pro-
stě byla sama sebou a zůstala si věrná.  
A když vidím, jak to dělala ona a jak ryzí je 
jako člověk, inspiruje mě to, abych to dělala 

stejně.“ Věříme, že se při tom 
nemůže nic pokazit. D

Kamarádi  
z branže

Módní návrhář 
Alexander 
Wang byl 

první, kdo jí 
dal práci na 

přehlídkovém 
mole.

Pokaždé jinak
Přes den 
sportovně na 
cestách v New 
Yorku, večer 
přitahuje 
pozornost na 
červeném 
koberci.

Žádaná modelka
Nejen klasické 
módní domy, ale 
také italská značka 
Off-White si ji 
zamlouvá jako 
modelku.

Rodinný business
Máma Cindy je už 20 let tváří 
značky hodinek Omega, její 
děti Kaia a Presley ji nyní 
následují.

Soukromý život
S kamarádkou z hudební branže 
Charlotte Lawrence (vlevo) si užívají 
volné dny. Podoba s matkou Cindy je 
více než zarážející (dole).

Miláček značky
 Chanel

Módní guru Lagerfeld
 s ní má velké plány. 

Mluví se o vlastní 
jednorázové 

limitované módní 
kolekci.

Kozačky nad kolena,  
Graceland, 1.199 Kč  

(model 1 115 705)

Nízké kozačky,  
Graceland, 999 Kč 
(model 1 110 593)

Ponožkové kozačky,  
Graceland, 1.199 Kč  

(model 1 110 610)

Náš tip
Jednou ležérně, jednou elegantně – tyto modely obuvi 

patří do kufru každé modelky.
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Kotníková obuv, Venice,  
899 Kč (model 1 320 718)

Lodičky,  
Graceland, 849 Kč 
(model 1 185 944)

Kozačky, Graceland,  
1.299 Kč (model 1 115 518)

Šněrovací obuv, Venice,  
899 Kč (model 1 330 717)

Stejné, a přece jiné
Pokud se Stefanie rozhodne vyrazit na spole-
čenskou událost v lodičkách, zvolí i Marcus 
elegantní obuv, nejraději z lakované kůže. 
Ve volném čase oba rádi nosí nízké kozačky.

Náš tip!

Pro ni:

Pro něj:

Kožená  
šněrovací obuv, 

AM SHOE, 1.999 Kč 
(model 1 372 751)

V partnerském vztahu se po určité době nesblíží jen zájmy, ale přizpůsobí se i styl. Tento 
fenomén můžeme pozorovat především u celebrit a influencerů, kteří ve vzájemně 

sladěných outfitech předvádějí velkolepá módní vystoupení…

harmoniePartnerská

Úsloví, že se protiklady  
přitahují, u většiny párů 
u ž  d á v n o  n e p l a t í . 
Koneckonců jsou to 

právě společné stránky, které lidi 
spojují. Některé psychologické stu-
die dokonce tvrdí, že se páry 
vzájemně zrcadlí – charakterově i vizuál- 
ně. Vzpomínejte. Jistě jste také potkali 
dvojici, která vypadala stejně a podobně 
se oblékala. Někteří se k sobě skvěle hodí 
a chtějí to dát najevo celému světu. Také 
celebrity a influenceři si partnerský outfit 
oblíbili a stále znovu dokazují, jak spolu ladí 
po módní stránce. Vzájemně sladěný styl 

je ale u celebrit i profesní výhodou. 
Disharmonické barevné kombinace a různé 
styly nevypadají pěkně, a na červeném 
koberci už vůbec ne. Pokud máte obavy, že 
se kvůli volbě partnerského stylu budete 
muset vzdát své identity, věřte, že jsou zby-
tečné. Být vzájemně módně sladění 

neznamená, že se musíte oblékat 
nudně nebo jako dvojčata, právě 
naopak. Influenceři jako Stefanie 
Giesinger a Marcus Butler nebo 
hollywoodské hvězdy jako Blake 
Lively a Ryan Reynolds dokazují, 
že styl lze zdvojnásobit, pokud to 
vezmete za správný konec.    D

Nejšarmantnější Brit Z topmodelky
na sociální síti hvězdou Instagramu

• Narozena: 27. srpna 1996  
v Kaiserslauternu v Německu
• Kariéra: v roce 2014 zvítězila 
v castingové show „Germany’s 
Next Topmodel“ (Německo hledá 
topmodelku), potom se proslavila 
svým účtem na Instagramu s více 
než 3 miliony odběratelů, od té 
doby uzavírá modelka výnosné 
reklamní kontrakty s velkými 
značkami, jako je Gilette

• Narozen: 18. prosince 1991 
v Shoreham-by-Sea, Anglie 
• Kariéra: Marcus spustil 
v roce 2010 vlastní vlog (video 
blog) a se 3,5 miliony odběratelů 
na Instagramu patří k nejúspěšněj-
ším mužům na sociálních médiích 
• V roce 2014: se na společném 
natáčení reklamního spotu pro 
„L’Oréal Paris“ seznámil se Stefanií 
Giesinger a zamiloval se

Marcus Butler Stefanie Giesinger

Instagramový pár
Stefanie Giesinger  
a Marcus Butler mají 
dohromady více než 
6 milionů odběratelů.

Hodí se k sobě
Oba influenceři vzá-
jemně nepřizpůsobují 
jen harmonogram,  
ale i outfit.

Tyto outfity  
se o „lajky“ postarají 
Oba milují obleky,  
ale každý z nich  
je nosí po svém.

NÁŠ

 FAVORIT

HVĚZDY  
 ONLINE  

SVĚTA
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Holandský 
šmrnc v akci

stylupotká s půvabem
Italka Chiara Ferragni mezi 
prvními objevila svět influencerů  
a se svým blogovým magazínem 
„The Blonde Salad“ patří v této 
branži k průkopníkům.  
Od té doby, co se zamilovala  
do rapera Fedeze, se její styl blíží 
vzhledu groupies.

Tahle dvojice vzbudí pozornost. 
186 cm vysoká módní redaktorka  
Veronika Heilbrunner a její australský 
přítel, návrhář Justin O’Shea, kontras-
tují svým outfitem, který vždy ocení 
fotografové městského stylu. Justin 
nosí většinou obleky a jeho tělo zdobí 
velká tetování. Veronika zase kombi-
nuje elegantní šaty s teniskami.

Doutzen Kroes patří 
k nejlépe placeným 
modelkám na světě a také 
její manžel DJ Sunnery 
James slaví celosvětový 
úspěch. Taková strmá 
kariéra vyžaduje disciplínu  
a ctižádost. Vlastnosti,  
které se odrážejí i ve 
vzájemně perfektně 
sladěném outfitu 
v holandském stylu.

Tuto hollywoodskou dvojici  
vítají na společenských akcích 
s otevřenou náručí. Pokud  
se někde objeví, můžete se 
spolehnout, že zástupci médií 
nejsou daleko. Jejich dokonalý 
styl a vysoká elegance vyzařuje 
sama o sobě oscarový šarm i na 
malých filmových premiérách.

Chiara Ferragni & 
Fedez

Veronika Heilbrunner &
Justin O’Shea

Blake Lively &  
Ryan Reynolds

Doutzen Kroes & 
Sunnery James

Dámské tenisky, Venice,  
699 Kč (model 1 103 721)

Dámské kozačky,  
Graceland, 849 Kč  
(model 1 110 216)

Kabelka,  
Catwalk, 649 Kč 
(model 4 101 639)

Pánská kožená obuv,  
AM SHOE, 1.799 Kč 

(model 1 372 737)

Dámská kotníková obuv,  
Graceland, 699 Kč  
(model 1 170 784)

Dámské sandály,  
Graceland, 699 Kč 
(model 1 170 820)

Kabelka  
přes rameno,  

Graceland, 499 Kč  
(model 4 100 548)

Kabelka,  
Catwalk, 499 Kč  

(model 4 100 728)

Kabelka, Catwalk,  
499 Kč (model 4 110 733)

Pánská šněrovací obuv, 
Memphis One, 899 Kč 
(model 1 313 722)

Pánská kožená obuv,  
AM SHOE, 1.399 Kč  
(model 1 331 742)

PÁR  
 SNŮ

SUPER  
 DUO

ITALS KÁ  
 VÁŠEŇ

Náš tip!

Náš tip!

Náš tip!

Náš tip!
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Když se drsnost Láska v rockovém

Miláčci  
Hollywoodu

Pánská kožená obuv,  
Claudio Conti, 1.399 Kč 
(model 1 373 991)

OKOUZLUJÍCÍ  
 DVOJICE
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móda
Neotřelá

Styl

Ztrácíte se v módních trendech? Bojíte se kombinovat? Inspirujte 
se našimi pěti stylovými outfity, které ve spojení s módní 

obuví vyčarují sebevědomý look!

Produkce: Katharina Martin Fotograf: Harry Vorsteher Styling: Petra Tielmann Účesy a make-up: Petra Vorsteher 
Asistenti fotografa: Yannick Holthausen, Jan Anskeit, Arno Steinfort Modelka: Linda Young Umělecký ředitel: Marten Mochel

Tenisky, Graceland,  
699 Kč (model 1 102 673)

Návrat do budoucnosti
Třešňově červená ve spojení 

s denimem a bílými teniskami 
je trio snů. Ale jak dát této 
kombinaci módní šmrnc? 

Stříbrným doplňkem! Právě 
ten dodá sportovnímu stylu 

kosmický nádech. 



Styl
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Styl

Nízké kozačky,  
Graceland, 999 Kč   
(model 1 110 733)

Divoká kočka
Zvířecí vzor, kůže a nýty jsou 

základními přísadami pro rockový 
vzhled. Ležérní nízké kozačky 
se postarají o to, aby se tento 

sebevědomý outfit dal nosit i přes den.

Drsná i elegantní
Krátké sukně jsou minulostí. Skutečně 

sexy mohou být i sportovní kalhoty. 
Atraktivní lodičky a kůže dodávají 

outfitu elegantní vzhled.

Lodičky s páskem,  
Graceland, 699 Kč  
(model 1 170 520)



Styl
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Šněrovací kozačky, Graceland, 999 Kč  
(model 1 111 721)

Kabelka přes rameno, Catwalk, 399 Kč  
(model 4 100 725)

Ve stylu boho
Co vlastně dělají dívky ve stylu hippies 

v zimě? Nosí kimona, vínové odstíny  
a teplé nízké kozačky. Klobouk  

s divokou hřívou je samozřejmostí! 

Kozačky nad kolena, Graceland,  
1.299 Kč (model 1 115 540)

Černá opět ve hře
Heslem každé párty jsou 

kozačky nad kolena  
a nadměrné velikosti. Mikina 

s kapucí se promění v šaty  
a díky extra vysokým  

kozačkám potřebujete už jen 
několik detailů v podobě perel 

nebo řetízků.
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přijde vhod. Malé galerie a vinotéky 
najdete na ulici Rua da Conceicão. 
Doporučujeme Vám naplánovat si jeden 
den na procházku po obchodech a další 
na kulturu, protože pamětihodnosti jsou 
roztroušeny po celém městě.  

Vychutnejte si krásy města
Obdivovat můžete nespočet věcí na ulici  
i v muzeu. Porto nabízí bohatý kulturní 
program a přitom vůbec nemusíte platit 
vstupné. Modré kachličky zvané azulejo 
zdobí stěny domů a líčí příběhy z historie 
města. Most „Ponte Dom Luís I“ vede 
z historického jádra do sousedního města 

Těsně předtím, než k nám vtrhne 
zima, nastává ideální čas pod
niknout krátký výlet za sluncem. 
Musíme přece doplnit zásobu 

vitamínu D na dlouhou dobu dopředu, než 
zase dorazí vytoužené jaro. Portugalské 
město Porto má všechno, co člověk 
potřebuje k podzimnímu útěku. Kromě 
toho má historické jádro navíc v zásobě 
tolik zajímavostí, že si zde každý milovník 
cestování přijde na své. V posledních  
letech tady otevřeli spoustu zajímavých 
obchodů a kaváren, takže město září jako 
zbrusu nová mince a stává se z něj další 
oblíbená destinace.

Porta
Výlet do

Lisabon si naše srdce již získal. Rozhodně ale 
nebudete litovat, vypravíte-li se také do Porta. Tento 
menší bratříček portugalského hlavního města totiž 

právě zažívá éru znovuobjevování. Návštěvníky 
nadchne především spojení historického starého 

města a moderních obchodů.

Cesta může začít
Nedivte se, když už při příjezdu potkáte 
řadu batůžkářů. Město ležící v údolí řeky 
Douro je jako stvořené pro objevitele. 
Kromě známého portského vína, jemuž 
vděčí za své jméno, vytvářejí pulzující 
obraz města také festivaly a malé trhy. 
Místo klasických nákupních tříd tady 
v malých křivolakých uličkách čekají na 
objevení originální obchody a obchůdky, 
ve kterých najdete ten či onen suvenýr. 
Náš tip na nákupní den v Portu je  
jasný – vezměte si pohodlnou obuv  
a začněte vydatnou snídaní. Obojí Vám  
při procházce strmými uličkami města  

Vila Nova de 
Gaia. Až ho 
budete pře
c h á z e t , 

vychutnejte si 
krásný pohled 

na Porto. U pestrých fasád domů na pro
menádě, které jsou zapsány na Seznamu 
světového kulturního dědictví UNESCO, 
si na závěr nezapomeňte udělat selfie na 
památku. Portugalci jsou navíc velmi citliví 
na to, když je někdo osloví španělsky. 
Pokud tedy neovládáte portugalštinu, měli 
byste si známý dezert „pastéis de nata“ 
raději objednat anglicky. D

Stylově
a pohodlně
Porto poznáte nejlépe pěšky.  
Proto Vám doporučujeme tuto 
pohodlnou stylovou dámskou obuv 
značky 5th Avenue! Dámy, pokud  
byste si večer chtěly jít zatancovat, 
nezapomeňte si do zavazadla  
přibalit lodičky.

Náš tip na procházky městem

Kožená šněrovací obuv,   
5th Avenue, 1.799 Kč  

(model 1 130 723)

Kožená obuv typu Chelsea, 
5th Avenue, 1.799 Kč 

(model 1 130 705)

Nízké kožené kozačky, 
5th Avenue, 1.799 Kč 

(model 1 130 367)

Nízké kožené kozačky,  
5th Avenue, 1.799 Kč 

(model 1 131 726)

„Ponte Dom Luís I“
Připomíná Vám tato 

konstrukce pařížskou 
Eiffelovku? Není divu, most 

navrhl kolega Gustava Eiffela.

Kostel „Torre dos Clérigos“
Symbolem Porta je kostelní věž 
„Torre dos Clérigos“ z 18. století.

Knihkupectví 
„Livraria Lello“
Fanouškové  
Harryho Pottera, 
pozor! Toto 
knihkupectví 
inspirovalo již J. K. 
Rowlingovou! 
(Rua das 
Carmelitas 144)

Dveře na „Rua das Flores“
Pestré dveře na bulváru „Rua das 
Flores“ se vyplatí vidět na vlastní oči.

Obchůdek 
„The Feeting 
Room“
Tady se  
potkávají 
módní 
nováčci 
s návrhář
skými 
značkami. 
(Largo dos 
Lóios 86)

Hotel „The Yeatman“
Luxusní ubytování s velkým 

bazénem a výhledem na  
město. (Rua do Choupelo)
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Krása na export
Modelka značky 
Victoria’s Secret 

Sara Sampaio se 
narodila v Portu  

a dosáhla meziná
rodního věhlasu.
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světě?
Co se nosí ve

Každá módní metropole má svá vlastní pravidla. Co je v Paříži pova-
žováno za šik, by v Berlíně působilo příliš formálně. Všechna města 

mají ale jedno společné – jejich typický styl obuvi je velice nápadný! 
Takže se, prosím, neostýchejte, takové jsou nyní světové trendy. 

Tenisky na platformě,  
Graceland, 1.799 Kč  

(model 1 111 683)

Polobotky na platformě,   
Graceland, 999 Kč  
(model 1 140 780)

Obuv na platformě,  
Graceland, 1.199 Kč  

(model 1 140 779)

Nízké kozačky, Graceland,   
1.199 Kč (model 1 111 269)

Nízké kozačky, Graceland,  
1.299 Kč (model 1 111 617)

Černé kozačky s nýty a sponami patří ke stylu NYC stejně jako 
kožená bunda. Skvělý vzhled zvýší každé ženě sebevědomí.

Kozačky nad kolena, 
Graceland, 1.199 Kč  

(model 1 115 738)

Kozačky,  
Graceland, 1.799 Kč  

(model 1 115 798)

Kozačky nad kolena, 
Graceland, 1.399 Kč  

(model 1 115 792)

Londýn

Berlín

Špičaté detaily, pajetky a zdobení 
poskytují nezbytnou porci francouzského 

šarmu každé dámě.

Devadesátá léta se setkávají s britskou umírně-
ností. Strohá šněrovací obuv získává díky silné 

profilované podešvi dívčí sílu. S úzkými  
džínami a pláštěm to bude cool.

Robustní tenisky s XXL podešví  
patří mezi nepostradatelné 

kousky v hlavním městě 
Německa. Ať už pestré, nebo 

jednobarevné, kdo si věří, obuje 
si je také k business stylu nebo  

k ženským květinovým vzorům.

New York
Nízké kozačky v rockovém stylu

Dámské kozačky

Stylové tenisky na platformě

Šněrovací obuv na platformě

Nízké kozačky, Graceland, 
999 Kč (model 1 110 732)

Polobotky na platformě,  
Graceland, 749 Kč  
(model 1 140 773)

Polobotky na platformě,  
Graceland, 1.199 Kč  

(model 1 140 781)

Kozačky,  
Graceland, 1.399 Kč  

(model 1 115 790)

Tenisky na platformě, 
Venice, 699 Kč  

(model 1 103 721)

Paríz

^^



Dva týdny v roce se Mnichov ocitá 
ve výjimečném stavu. Turisté 
z celého světa – od Argentiny po 
Skandinávii – přijíždějí do hlavního 

města Bavorska, aby zažili největší událost, 
kterou Německo může nabídnout, a tou je 
Oktoberfest. I když se na celém světě konají 
podobné akce, nepocítíte nikde takovou 
magickou atmosféru, jaká panuje na této 
lidové slavnosti. Řada prominentních osob-
ností a celebrit si tuto veselici také nenechá 
ujít, tancují na dřevěných lavicích, dopřejí si 
kuřátko a vypijí jeden až dva tupláky piva. 

na Oktoberfest? 
Chystáte se

Na nejznámější lidovou slavnost v Německu, 
která se koná na sklonku září a října, zavítají každoročně 
návštěvníci a fanouškové z celého světa. Navíc mezi nimi 

nechybí ani Češi. My Vám prozradíme, 
na co byste si měli dát obzvlášť  

pozor – a k tomu přidáme i módní tipy.

Abyste při příští návštěvě nespadli do pasti 
na turisty nebo nečekali hodiny ve frontě před 
stanem a nepropásli tak celou slavnost,  
shrnuli jsme pro Vás nejdůležitější informace 
o tom, jak se chovat na Oktoberfestu. Jedno 
si vyjasněme hned: Oktoberfest nemá nic 
společného s karnevalem. Kroj je oblečení 
s dlouhou tradicí, v žádném případě ho nepo-
važujte za kostým. Stačí jen sebrat odvahu, 
obléct si dirndl nebo krátké kožené kalhoty 
a odměnou Vám bude jedinečný pocit sou-
náležitosti a neopakovatelná atmosféra 
lidové slavnosti.    D

NÁŠ
FAVORIT

Košile,
C&A

Kožené kalhoty,
C&A

Jste oktoberfestový profík, nebo nováček?  
Odpověď zjistíte po přečtení našich tipů…

Pr
o 

ně
j

Náš tip!

• Zavažte si správně mašli u dirndlu. Neza-
pomeňte, že mašle uvázaná vlevo značí, 
že jste single. Naopak mašle uvázaná  
vpravo ukazuje, že jste zadaná.

• Objednejte si „A Maß“ (tuplák) a ne „Ein 
Bier“ (jedno pivo).

• Naplánujte si návštěvu Oktoberfestu 
v týdnu a odpoledne. Pak se vyhnete dlou-
hým frontám před stanem nebo na pouťo-
vé atrakce.

• Obuv na vysokém podpatku sice vypadá 
s dirndlem velmi dobře, ale i pohodlné nízké 
kozačky jsou skvělou alternativou, protože 
v nich můžete tancovat na lavici.

• Pokud nepijete pivo, neměli byste sedět 
v pivním stanu Augustiner, k dispozici je  
i vinný stan.

• Nenoste příliš krátký dirndl! Tradiční kroj 
končí pod koleny.

• Nejezděte autem na Tereziánskou louku! 
Raději použijte veřejnou dopravu. Při jízdě 
metrem se vyplatí vystoupit o stanici dříve, 
dál můžete jít pěšky.

• Nenoste silný make-up. K proplétanému 
účesu se nehodí výrazně namalovaný 
obličej.
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Šněrovací obuv,  
Venice, 1.199 Kč  

(model 1 375 701)

Šněrovací obuv,  
Landrover, 1.199 Kč 
(model 1 372 303)

Nízké kozačky,  
Graceland, 999 Kč 
(model 1 110 597)

Náušnice,  
Sweet Deluxe

Brož,  
Sweet Deluxe

Šněrovací obuv,  
Landrover, 849 Kč  
(model 1 111 576)

Kabelka přes rameno, 
Graceland, 499 Kč  
(model 4 100 519)

NÁŠ
FAVORIT

Dva týdny hojnosti
Pouťové atrakce, pivní stany 
a moře lahůdek – na dva týdny 
se Tereziánská louka promění 
v zemi blahobytu.

Modelka
Lena Gercke 
Profesionálka  
v akci: takhle má 
vypadat správně 
oblečený dirndl.

Cathy a Mats 
Hummelsovi

Účast na 
Oktoberfestu 
berou někteří 

fotbalisté stejně 
vážně jako 

zahájení 
Bundesligy.

Kroj dirndl,
C&A

Pr
o 

ni

Náš tip!
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Styl

nejmenší
Móda pro

Skočit do kaluže, brodit se listím a postavit si prvního 
sněhuláka? To všechno děti zvládnou s našimi 

módními a univerzálními botičkami, které mohou 
pohodlně nosit za každého počasí a ve kterých si  

užijí především spoustu zábavy!

Kozačky,  
Cupcake Couture, vel. 25-30, 

699 Kč (model 1 423 733)

Šněrovací obuv, Venice, 
vel. 25-30,  699 Kč  
(model 1 424 712)

Šněrovací obuv, Venice, 
vel. 26-30,  699 Kč  
(model 1 422 703)

Šněrovací obuv,  
Fila, vel. 37-41, 1.399 Kč 

(model 1 562 751)

Šněrovací obuv, Venice, 
vel. 31-35, 849 Kč  
(model 1 500 754)

Obuv na suchý zip,  
Fila, vel. 21-25,  599 Kč 

(model 1 406 908)

Kozačky s přezkami,  
Graceland, vel. 31-36, 

749 Kč (model 1 500 717)

Obuv na suchý zip,  
Cortina, vel. 26-30,   

649 Kč  (model 1 424 719)

Styl
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Pro devcátka:
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Mašličkový sen 
Semišový vzhled a imitace 
kožešiny se hodí k oblíbe-
ným podzimním šatičkám.

Univerzální 
Oblíbená šněrovací obuv 

se zipem na vnitřní  
straně je to pravé pro 

divoké kluky.

Umělecké dílo 
Pestré barvy vyvolávají 

dobrou náladu, zip 
usnadňuje nazouvání.

Přes hory a doly 
S úpravou Tex a šněro-
váním na očka můžete 
hned vyrazit do terénu.

Absolutně cool 
Z malých slečen se  

v této atraktivní obuvi 
stanou velké dámy!

Pro nejmenší 
Robustní model, který díky 

dvěma suchým zipům  
a měkké podšívce posky-

tuje oporu při hraní.

Jako v bavlnce  
Bílá kožešinka zahřeje 
nožičky a přes silnou 
profilovanou podešev 
neucítíte ani kamínek.

Jistota je jistota  
Voděodolné kozačky se 

dvěma suchými zipy jsou 
při stavění sněhuláka 

naprosto nepostradatelné.

Styl

Šněrovací obuv,  
Graceland, vel. 31-35,   

749 Kč (model 1 500 616)
Obuv na suchý zip,  

Bobbi Shoes, vel. 21-25,  
449 Kč (model 1 404 706)
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Víte, že společnost  
Deichmann…

•  je ze 100 % stále ve vlastnictví 
rodiny Deichmann? 
•  zaměstnává více než 39  500 lidí 
po celém světě?
•  provozuje ve světě více než  
3 900 prodejen?
•  prodává každoročně po  
celém světě více než 176,6 milionů 
párů obuvi?
•  měla v České republice v roce 
2017 obrat 2,52 mld. Kč?

V našich prodejnách je vždy práce dost. Ruku k dílu přiloží každý – ať už vedoucí prodejny, 
prodavač/ka nebo praktikant. Každý v týmu je zapojen a zároveň podporován a respekto-

ván jako osobnost. Baví nás aktuální móda a kontakt se zákazníky. 

Přidej se k nám!
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Online nabídka
DEICHMANN

Náš blog má nový formát a nové jméno. 
Naleznete zde více módy, více stylu a ještě 
více tipů pro Vaši krásu. Také jsme pro Vás 
připravili novou rubriku „Módní inspirace“, 
kde se dozvíte, jak a s čím své oblíbené 
kousky kombinovat.

Čtěte nový 
SHOELOVE

Jako první se dozvíte o našich akcích  
a slevách. Budete mít neustálý přehled  
o tom, v čem se chodí a jaký styl právě frčí. 
V jaké obuvi upoutáte pozornost Vašeho 
okolí na příštím večírku? 

Nechte se inspirovat neustálou záplavou 
parádních fotek a sledujte videa s našimi 
módními novinkami. Zapojte se do pravidel-
ných soutěží a vyhrávejte hodnotné ceny. 
Pokud se fotíte s našimi produkty, označte 
@deichmann.cz, připište #deichmanncz  
a dejte o sobě vědět.

Najdete nás také na:

Deichmann ONLINE SHOP

Odebírejte 
NEWSLETTER

INSTAGRAM 
DEICHMANN.CZ

Dáváte přednost nákupu z pohodlí Vašeho domova nebo třeba jednoduše z mobilního 
telefonu, když jste zrovna na cestách? Náš internetový obchod má otevřeno 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu a doručení máte vždy ZDARMA. Obuv Vám nesedí? Vrátit ji 
můžete v jakékoli prodejně Deichmann v České republice, a to v neomezené lhůtě. 

Naše online nabídka je 
plná skvělých inspirací, 
přesvědčte se sami...

youtube.com/DeichmannCZ

Podporujeme Vás jako spolupracovníka, 

Vážíme si lidí a výkonu

U nás se vždy počítá výkon jednotlivce, 
právě tak jsme se stali největším 
evropským maloobchodním prodej-

cem obuvi. Hospodářskou silou rodinného 
koncernu Deichmann je finanční nezávislost. 
Tato filozofie zaručuje jistotu zaměstnání pro 
schopné zaměstnance – od studentů po 
vedoucí pracovníky. 

Deichmann je férovým zaměstnavatelem
Sdílíme úspěch firmy se svými spolupracov-
níky v prodeji v podobě provize z obratu. 
Respekt a férovost vůči zaměstnancům u nás 
patří ke každodennímu jednání, neboť všichni 
zaměstnanci tvoří základ našeho úspěchu.

Náš úspěch – Vaše šance
Naše koncepce prodeje kvalitní obuvi za  

přijatelné ceny pro celou rodinu z nás učinila 
největšího maloobchodního evropského pro-
dejce obuvi. Naši společnost jsme rozšířili již 
do 26 zemí světa a rosteme stále dál. K tomu 
potřebujeme motivované zaměstnance, kteří 
chtějí být úspěšní a usilují o svůj osobní růst, 
chtějí pracovat v módním odvětví, líbí se jim 
rozmanitá práce a mají týmového ducha. 
Takoví zaměstnanci u nás získají jisté pracovní 
místo, zaškolení, ale také další vzdělávání  
a možnosti kariérního růstu. Každého za- 
městnance si ceníme pro jeho individualitu, 
bez ohledu na věk, vzdělání nebo původ.  
Pojďte růst k nám a přerostete sami sebe.     

Všechny volné pracovní pozice naleznete na
https://deichmann.jobs.cz/ 

respektujeme Vás jako člověka

facebook.com/deichmann.obuv
Exkluzivní kolekci  najdete na  www.deichmann.comOriginální kolekce 

ONLINE EXCLUSIVE
Chcete nosit to, co jiní nemají? Pak nakupujte 
online a vybírejte z kolekce ONLINE 
EXCLUSIVE! Kolekce obuvi a doplňků je 
k dispozici pouze v našem internetovém 
obchodě a odráží aktuální módní trendy na 
podzim a zimu 2018/2019: Exkluzivně Vám 
navíc přinášíme i rozšířenou nabídku 
dámské obuvi ve velikostech 42, 43 a 44.
Nakupujte online, doručení je u nás zdarma!

Tenisky, Graceland,  
649 Kč (model 1 109 739)

Šněrovací obuv,  
Catwalk, 1.299 Kč  
(model 1 110 670)

Ponožkové kozačky,  
Catwalk, 1.199 Kč   
(model 1 110 605)
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www.deichmann.com

1299.-Kč

každý model

1399.-Kč

1 110 620 · vel. 36 – 42

1 111 610 · vel. 36 – 41

1 111 620 · vel. 36– 41

1 111 614 · vel. 36 – 41

1199.-Kč
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